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Dinsdag 19 december 2017 heeft op het provinciehuis in Zwolle een Algemene
Vergadering van het Interprovinciaal Overleg (AV IPO) plaatsgevonden.

Van

J. Deneer i.o.v. J. Heijman
Telefoon

-

Toelichting



De Provinciale Staten van iedere provincie wijzen uit hun midden twee personen
aan ter vertegenwoordiging van hun provincie in de Algemene Vergadering.
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in 2015 (25/15 B) dhr. W. Bakker en dhr. B. Maas benoemd als de vertegenwoordigers namens Noord-Brabant; mevr. Arts en dhr. Heijman zijn benoemd als plaatsvervangende leden.
Vanwege verhinderingen van dhr. Bakker en dhr. Maas, heeft dhr. Heijman op
19 december jl. Noord-Brabant vertegenwoordigd bij de Algemene Vergadering; mevr. Arts was eveneens verhinderd. Dhr. Maas heeft voorafgaand aan de
Algemene Vergadering zijn schriftelijke stem uitgebracht. Dhr. Heijman was
gemandateerd om in de plaats van dhr. Bakker namens Noord-Brabant te
stemmen.



Op de agenda van de Algemene Vergadering stonden twee agendapunten: de
Statuten van het IPO en de Programmabegroting 2018. De Statuten van het IPO
dienden gewijzigd te worden i.v.m. de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Het IPO diende bevoegd te worden om namens de werkgevers bij de provincies (college van Gedeputeerde Staten voor de ambtelijke organisatie en
Provinciale Staten voor de griffie) onderhandelingen te mogen voeren over arbeidsvoorwaarden van het personeel dat bij de provincies in dienst is en hiervoor collectieve arbeidsovereenkomsten te mogen sluiten.
Naast de wijziging van de Statuten heeft het IPO-bestuur een reglement opgesteld voor de te volgen besluitvormingsprocedure bij het voeren van onderhandelingen en het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. In dit reglement
is geregeld dat:
o Voorafgaand aan de IPO-bestuursvergadering waarin het mandaat voor de
onderhandelingsdelegatie wordt vastgesteld, aan Gedeputeerde en Provinciale Staten goedkeuring van het geformuleerde mandaat wordt gevraagd;
o Over het bereikte onderhandelingsresultaat een raadpleging plaatsvindt bij
alle 24 werkgevers, d.w.z. 12 Gedeputeerde Staten en 12 Provinciale
Staten. Daarbij krijgen Gedeputeerde Staten drie stemmen en Provinciale
Staten één stem, gelet op de aantallen personeelsleden waarvoor zij als
werkgever optreden.

1/2

De Algemene Vergadering heeft (unaniem) ingestemd met de Statutenwijziging
waarbij een aantal aanvullende afspraken is gemaakt om de Staten en de
griffiers nog beter aan te laten sluiten op het Cao-proces.




Voor de Programmabegroting 2018 is op de Statendag van vrijdag 15 december jl. een oordeelsvormende themabijeenkomst georganiseerd waarin onder de
fracties het draagvlak voor de IPO-begroting voor het volgende jaar is gepeild.
In de themabijeenkomst bleek een meerderheid van de fracties in te kunnen stemmen met de Programmabegroting 2018, met dien verstande dat in de Algemene
Vergadering namens Noord-Brabant een stevig signaal zou worden afgegeven
dat er geen sprake dient te zijn van een (structureel) uitdijend IPO-bureau. Dit
signaal is ter vergadering (alleen door Noord-Brabant) afgegeven; de directeur
van het IPO, dhr. Meijdam heeft hierop gereageerd dat het nieuwe IPO-bestuur
stevige gezamenlijke ambities heeft en in die zin niet het concept van de ‘smalle
en betekenisvolle’ agenda van het voorgaande bestuur volgt.
Het IPO-bestuur heeft ten aanzien van het gelopen proces, n.a.v. opmerkingen
vanuit verschillende provincies, beterschap beloofd. Vóór de zomer 2018 zal
een kadernota 2019 gepresenteerd worden waardoor het begrotingsproces van
het IPO beter aansluit op de P&C-cyclus binnen de individuele provincies.
Daarnaast zullen de leden van de Algemene Vergadering in de eerstvolgende
informele briefing bijgepraat worden over de plannen van het Rijk en de
decentrale overheden.
De Algemene Vergadering heeft unaniem ingestemd met de Programmabegroting 2019.
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Aansluitend aan de Algemene Vergadering heeft de Algemene Ledenvergadering van Statenlidnu plaatsgevonden. In deze vergadering is een nieuw bestuur
gekozen.

2/2

